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№ /12.0.03/37657-2021  

«18» նոյեմբեր 2021թ. 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ  

ԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԽՄԲԻ ՆԱԽԱԳԱՀ  

ՏԻԿԻՆ ԶԱՐՈՒՀԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ 

 

Հարգելի՛ տիկին Հովհաննիսյան, 

Ի պատասխան Ձեր` 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ի թիվ 21-52 գրությամբ ՀՀ 

արդարադատության նախարարություն ներկայացված ընթացիկ հաշվետվության` հայտնում 

եմ հետևյալը. 

2021 թվականի սեպտեմբերի 4-ին Ա.Ս․-ը տեղափոխվել է ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» 

քրեակատարողական հիմնարկ: Առաջնային բժշկական զննության ընթացքում Ա.Ս․-ն 

առողջական վիճակից գանգատներ չի ներկայացրել: 

2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Ա.Ս․-ը զննվել է «Քրեակատարողական բժշկության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի՝ ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկում տեղակայված 

ստորաբաժանման (այսուհետ՝ Ստորաբաժանում) բժշկի կողմից, որի ընթացքում ևս 

գանգատներ չի ներկայացրել: Զննության ընթացքում Ա.Ս․-ի հեմոդինամիկ տվյալները եղել են 

նորմայի սահմաններում: Ձախ ստորին վերջույթի երակային ցանցը չի եղել արտահայտված, 

առանց լիմֆոստազի երևույթների: 

Ա.Ս-ը որպես անամնեստիկ տվյալ նշել է ստորին վերջույթների վարիկոզ 

հիվանդությունը, որի կապակցությամբ տեղեկացրել է, որ մշտապես ընդունում է «Քսարելտո 
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20 մգ.» տիպի դեղամիջոց օրը մեկ անգամ, որը նշանակվել է Ֆրանսիայի 

Հանրապետությունում (որտեղ անցել է նաև համապատասխան ստուգումներ):  

Ա.Ս․-ը հավելել է նաև, որ մոտ 4 օր չի խմել վերոնշյալ դեղամիջոցը՝ դրա 

բացակայության պատճառով: Անմիջապես նշանակվել է դեղորայքային բուժում՝ 

«Կարդիոլայֆ 75մգ.» դեղամիջոցով: 

Նույն օրն Ա.Ս․-ը ենթարկվել է նաև արագ ռապիդ թեստավորումների, որի արդյունքում 

արձանագրվել են HIV և HCV բացասական պատասխաններ:  

Միևնույն ժամանակ, խնդրում եմ ընդունել ի գիտություն, որ 2021 թվականի 

սեպտեմբերի 6-ից առ Ա.Ս․-ի մահվան օրը՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 22-ը, անձն 

առողջական որևէ գանգատով Ստորաբաժանման բժշկական անձնակազմին չի դիմել: 

Ա.Ս-ի մահվան դեպքի կապակցությամբ քրեակատարողական ծառայողների 

գործողություններում հնարավոր կարգապահական խախտման հատկանիշների 

առկայությունը պարզելու նպատակով ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 

հանձնարարությամբ իրականացվում է ուսումնասիրություն: 

Բացի այդ, Ա.Ս․-ի մահվան դեպքի առթիվ ՀՀ քննչական կոմիտեի Վաղարշապատի 

քննչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, իրականացվում է նախաքննություն: 
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Կատարող` Միշա Խուդավերդյան 
ՀՀ ԱՆ քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական 

և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության  

մշակման վարչություն,  
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